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Світові процеси глобалізації та пов'язана з ними безупинна трансформація 
авіаційних підприємств призвели до необхідності розв’язання нових 
складних завдань з підтримки розвитку вітчизняної авіаційної галузі.

В сучасних умовах господарювання більшість підприємств розвивались 
дуже швидкими темпами, але виявились неспроможними працювати і далі в 
умовах кризи та різкого загострення конкуренції на ринку міжнародних 
авіаційних послуг і техніки, що призвело до банкрутств або втрати 
лідируючого положення на ринку.

Глобальна економічна криза, повне припинення економічних зв’язків 
України з Російською Федерацією після анексії Криму та військового 
конфлікту на Донбасі та поки ще відсутність нових ринків для України 
впливає на всі аспекти економічної діяльності суспільства, зокрема на 
фінанси, виробничі процеси, організаційні структури підприємства та їх 
управління, взаємодія між підприємствами та навколишнім середовищем та 
споживання (скорочення споживання, падіння споживчого попиту).

У зв’язку з цим особливої уваги заслуговує необхідність зміни підходів до 
організації виробництва, бізнесу та управління підприємством загалом з 
позиції їх оптимізації. Обсяг транспортних послуг багато в чому залежить від 
стану економіки країни, а сам транспорт часто стимулює підвищення рівня 
активності економіки. Особливе місце серед різних видів транспорту посідає 
авіаційний транспорт.

Боротьба за пасажира вітчизняних авіакомпаній з іноземними та більш 
жорстка та винахідлива конкуренція примушують учасників ринку 
підвищувати якість обслуговування, запроваджувати різноманітні знижки, 
акції та спеціальні програми для пасажирів на фоні оптимізації витрат.

Особливості авіатранспортного маркетингу значною мірою обумовлені 
специфікою ринку. Цей ринок має складну структуру і є відкритою 
системою, елементи якої взаємодіють із зовнішнім середовищем. В умовах 
жорсткого конкурентного середовища, глобалізації, інформатизації та 
інтеграції транспортних систем виникають проблеми організації 
оптимальних логістичних схем, пов’язаних з вантажем, а також задоволення 
вимог сучасної клієнтури щодо спектру послуг та якості обслуговування за 
оптимальними витратами.

Одним з важливих напрямків діяльності авіапідприємств України є 
формування оптимальної стратегії розвитку з дослідженням структури 
економічної стійкості, впровадження якої забезпечить підприємствам як
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збільшення обсягів перевезень пасажирів так і покращення показників 
ефективності, а також на основі виявлених тенденцій розвитку галузі, 
удосконалювати методичні підходи до визначення характеру розвитку 
авіаційної галузі України.

Міжнародні повітряні перевезення регулюються перш за все на 
міжнародному рівні та в Україні головним бар’єром входу іноземних 
авіакомпаній на вітчизняний ринок є підписання угоди про Спільний 
авіаційний простір (САП) між Україною та країнами-членами ЄС. До 
наступних, не менш вагомих бар’єрів, можна віднести проблему завищених 
цін на авіаційне пальне, відсутність сучасних правил входу іноземних 
представників на український авіаринок та відсутність належної 
стандартизованої з ЄС сертифікації послуг з наземного обслуговування в 
аеропортах України, затримка із впровадженням безвізового режиму для 
України.

В Україні існує не більше 10 компаній, що займаються поставкою 
реактивного палива. Ринок палива для авіації є досить закритим. 
Проаналізувавши динаміку змін цін на реактивне паливо на міжнародному 
ринку перебувала близько 150 дол. США за барель (~ 12150 грн. за тонну). 
Наприклад, польський аеропорт міста Жешув заправляє літаки за ціною 1150 
дол. США за тонну (~ 31050 грн.), тоді як український постачальник, 
компанія «Укрататнафта», пропонує авіаційне паливо по 37500 грн. за тонну. 
Причиною такої різниці між цінами є те, що у Європейському Союзі паливо 
для цивільної авіації звільнено від акцизу, а для міжнародних рейсів - ще й 
від ПДВ. Крім додаткового податкового навантаження, на ціну палива в 
Україні суттєво впливає монополізація ринку. А за даними 
Антимонопольного комітету України (АМКУ) взагалі виявлено, що компанія 
ТОВ «Лукойл Авієйшн Україна» в Одеському аеропорту заправляла літаки 
паливом за ціною вищою аніж в інших аеропортах країни на 36%. В 
результаті дослідження цієї справи, вдалося домовитися та встановити 
знижену ціну на авіапаливо в аеропорті Одеса в розмірі 1,15 тис. дол. США. 
за тонну (раніше ціна = 1350 дол. США за тонну). На даний момент питання з 
вирішення ціноутворення на послуги з наземного обслуговування в 
аеропортах України залишається невирішеним через обмеження та 
спотворення конкуренції на ринку послуг. Головним бар’єром у розвитку 
конкуренції є відсутність чіткого порядку доступу на ринки з наземного
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